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ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL()
írásbeli kérdés !

Dr. Kövér László ú r
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter részére

»Miért másfél-kétszeres áron vesznek a kórházak ~igent? "
címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A napokban jelent meg a hír, hogy a Gazdasági Versenyhivatal egyszerre szállt ki olya n
cégekhez, amelyek a közelmúltban milliárdokat nyertek EU-s közbeszerzéseken . Az ügy
pontosan úgy néz ki, ahogy az az EU-s korrupciós jelentésekben meg van írva :

jellemzően mindig csak egy pályázó indult el ,
jellemzően nem az a cég nyert, aki végül teljesíti a közbeszerzést, hanem egy pá r
fős, közbeékelt cég,
minden legalább másfélszeresével többe került, mint amennyiért egyébkén t
beszerezhető.

Ezek olyan pályázatok, amelyek fő leg röntgengépek beszerzését tartalmazzák, ezek részletes
listája a DK birtokában van . A Gazdasági Versenyhivatal jelenleg »csak" 9 milliárd forin t
beszerzés körülményeit vizsgálja, a teljes keretösszeg azonban 38,35 milliárd forint . Az ügyben
számos magyar kórház érintett.

Kérdezem ezért Miniszter urat :

Miért drágultak a fent említett röntgenek a referenciaár meghatározásától a beszerzési g
mintegy másfél-kétszeresére?

2. Miért nem szerepelt a pályázati kiírásban, hogy csak gyártók és nagy forgalmazó k
indulhatnak, miért indulhattak pár fős közvetítőcégek is?

3. Ön vagy valamely párttársa esetleg érdekelt a milliárdokat elnyerö közvetítőcégek
valamelyikében?
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4. Miért nem írta ki a kormány az eszközbeszerzést egyben, egy pályázatban, hogy job b
árakat tudjon kérni? Ki döntött így?

5. Indult vizsgálat a túlárazott röntgenbeszerzés ügyében ?

6. Ön elfogadhatónak tartja, hogy másfél-kétszeres áron vesznek röntgeneket a kórházak,
miközben már 48 milliárd forintra n ő tt a kórházak adóssága ?

Megtisztelő válaszát írásban várom. Válaszához kérem mellékelje a fent említet t
közbeszerzések számláit 2015 . december 31-ig bezárólag.

Budapest, 2016. április . 21 .

Tisztelettel :

Varjú László
Demokratikus Koalíció
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